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Směrnice o stipendijním programu Zdravotnického nadačního fondu 

Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2019 – 2020 

(2. kolo) 
 

 

Preambule 

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území 

Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace 

odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje možnost 

získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro studenty 6. ročníků 

magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají 

zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území 

Královéhradeckého kraje. 

 

 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

1) Stipendium Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje (dále jen „stipendium“) může být 

poskytnuto pro daný akademický rok vybraným studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia 

na lékařských fakultách v České republice ve studijním programu všeobecné lékařství s předpokládaným 

ukončením studia v roce 2020. Stipendium nemůže být poskytnuto absolventům lékařské fakulty. 

2) Pro účely této Směrnice o Stipendijním programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého 

kraje pro akademický rok 2019 – 2020 (2. kolo), (dále jen „směrnice“) je žadatelem o stipendium student 

dosud nezařazený do Stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého 

(dále jen „stipendijní program“), který je zároveň studentem příslušné lékařské fakulty, a příjemcem 

stipendia pak student již zařazený do stipendijního programu. 

3) Závazek studenta, dle čl. V. odst. 3 této Směrnice může být vykonán pouze na akreditovaném pracovišti 

poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje, kde bude student zařazen  

do specializačního vzdělávání v některém z následujících odborů: 

i. vnitřní lékařství 

ii. pediatrie 

iii. anesteziologie a intenzivní medicína  

iv. gynekologie a porodnictví 

v. radiologie a zobrazovací metody 

vi. psychiatrie 

vii. neurologie  

viii. radiační onkologie 

ix. klinická onkologie 

x. chirurgie 

xi. pneumologie a ftizeologie 

xii. geriatrie 

xiii. kardiologie 

xiv. klinická biochemie 

xv. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

xvi. rehabilitační a fyzikální medicína 
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Čl. II. 

Podmínky pro získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje 

1) Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje zveřejní ve spolupráci s Krajským úřadem 

Královéhradeckého kraje na webových stránkách Královéhradeckého kraje (v sekci „Dotace“), 

prostřednictvím studijních oddělení vybraných vysokých škol a případně dalším vhodným způsobem 

výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí Stipendia. 

2) Stipendium bude, na základě schválené žádosti o poskytnutí stipendia a následného uzavření smlouvy  

o poskytnutí stipendia, vybraným studentům poskytnuto jednorázově bezhotovostním převodem, a to do 

60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia. 

3) Žadatelem o stipendium může být pouze student 6. ročníku magisterského prezenčního studia lékařské 

fakulty v České republice ve studijním programu všeobecné lékařství. Žadatel o stipendium musí mít 

splněny všechny studijní povinnosti (předpoklady) nutné pro zakončení studia v roce 2020 vykonáním 

státní rigorózní zkoušku nebo její části. 

4) Žadatel o stipendium nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky 

vylučují splnění podmínek smlouvy o poskytnutí stipendia dle článku V. této směrnice. 

5) Výše stipendia pro jednu osobu činí:  

a. 150.000,-- Kč pro studijní obory zařazené ve skupině A dle čl. IV této směrnice pro daný akademický 

rok.  

b. 100.000,-- Kč pro studijní obory zařazené ve skupině B dle čl. IV této směrnice pro daný akademický 

rok. 

6) Počet žadatelů o stipendium, kteří mohou být zařazeni do stipendijního programu, je limitován výší 

disponibilních finančních prostředků v době posuzování žádosti. Ke dni vyhlášení stipendijního programu 

činí částka určená na poskytování stipendií 3.000.000,- Kč.  

7) Žadateli o stipendium, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí stipendia, vznikne na jejím základě 

právo na poskytnutí stipendia a žadatel o stipendium je uzavřením této smlouvy zařazen do stipendijního 

programu. 

8) Stipendium je určeno na úhradu či kompenzaci nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na vysoké 

škole a jejím absolvování.  

9) Na zařazení do stipendijního programu a poskytnutí stipendia není právní nárok. 

 

 

Čl. III. 

Žádost o poskytnutí stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje 

1) Formulář žádosti o poskytnutí stipendia je zveřejněn na internetových stránkách Královéhradeckého 

kraje  http://www.kr-kralovehradecky.cz v sekci „Dotace“. 

2) Žadatelé o Stipendium jsou povinni k vyplněnému formuláři přiložit: 

a) aktuální potvrzení o studiu, které vydá příslušná vysoká škola, ze kterého bude vyplývat, že žadatel 

o stipendium má splněny všechny studijní povinnosti (předpoklady) nutné pro zakončení studia 

vykonáním státní rigorózní zkoušku nebo její části v roce 2020; 

b) doložení celkového prospěchového/studijního průměru za jednotlivé úseky studia (výpisem  

ze studijního oddělení) - do průměrného prospěchu se započítávají všechny známky ze všech v 

rámci daného studia konaných zkoušek, klasifikovaných zápočtů, a všech opravných termínů; 

c) prohlášení o tom, zda žadatel o stipendium JE/NENÍ zařazen do jiného stipendijního programu 

a v případě, že zařazen do jiného stipendijního programu je, uvede do kterého a zároveň přiloží 

kopii smlouvy o poskytnutí tohoto stipendia; 

d) souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a související dokumenty. 

3) V žádosti o poskytnutí stipendia žadatel o stipendium uvede, v jakém oboru definovaném v čl. I. této 

směrnice, má zájem, v případě zařazení do stipendijního programu, vykonávat závazek dle čl. V odst. 3 

této směrnice. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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4) Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost. 

5) Žádost o poskytnutí Stipendia musí být doručena nejpozději do 21. 9. 2020 na adresu: 

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové (podatelna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). Zalepená obálka žádosti bude 

viditelné označena „Stipendium“. Ke dni podání žádosti musí být žadatel studentem příslušné 

lékařské fakulty. 

 

Čl. IV. 

Postup při výběru nových stipendistů  

1) Administraci přijatých žádostí o poskytnutí stipendia provádí tajemnice Zdravotnického nadačního fondu 

Královéhradeckého kraje. 

2) Tajemnice Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje posoudí úplnost všech 

obdržených žádostí. V případě, kdy žádost nebude splňovat vyhlášené podmínky, vyzve Zdravotnický 

nadační fond Královéhradeckého kraje žadatele o stipendium k doplnění žádosti, přičemž určí k nápravě 

přiměřenou lhůtu. Nebude-li náprava žádosti provedena ve stanovené lhůtě, bude takováto žádost 

vyřazena z dalšího řízení a žadatel o stipendium bude nejpozději do 30 dnů od vyřazení žádosti 

písemně vyrozuměn o této skutečnosti, včetně uvedení důvodů vyřazení žádosti. 

3) Pořadí oborů specializačního vzdělávání pro zařazení do Stipendijního programu: 

Skupina A 

i. vnitřní lékařství 

ii. pediatrie 

iii. anesteziologie a intenzivní medicína  

iv. gynekologie a porodnictví 

v. radiologie a zobrazovací metody 

 Skupina B 

i. psychiatrie 

ii. neurologie  

iii. radiační onkologie 

iv. klinická onkologie 

v. chirurgie 

vi. pneumologie a ftizeologie 

vii. geriatrie 

viii. kardiologie 

ix. klinická biochemie 

x. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

xi. rehabilitační a fyzikální medicína 

4) Počet žadatelů o stipendium v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání, kterým bude poskytnuto 

stipendium, stanoví správní rada Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. 

5) V případě, kdy počet žadatelů o stipendium splňující podmínky pro zařazení do stipendijního programu 

přesáhne celkový finanční limit stanovený v čl. II. odst. 5 a 6 této směrnice, bude po schválení počtu 

žadatelů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání dle předchozího odstavce proveden výběr 

podle následujících kritérií v uvedeném pořadí: 

a) žádosti žadatelů o stipendium dle pořadí oborů specializačního vzdělávání uvedeného ve skupině 

A čl. IV. odst. 3 této Směrnice; 

b) žádosti žadatelů o stipendium dle pořadí oborů specializačního vzdělávání uvedeného ve skupině 

B čl. IV. odst. 3 této Směrnice1; 

c) studijní průměr za všechny studijní úseky studia (viz čl. III. odst. 2. písm. b) této Směrnice); 

d) pořadí došlých žádostí. 

                                                      
1 Žádosti těchto Žadatelů budou posuzovány pouze v případě, že částka určená na Stipendia nebude vyčerpána pro Žadatele oborů 
specializačního vzdělávání uvedených ve skupině A dle čl. IV. odst. 3 této Směrnice 
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6) Správní rada Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje provede výběr žadatelů o 

stipendium a rozhodne o tom, se kterými žadateli o stipendium bude uzavřena smlouva o poskytnutí 

stipendia. 

7) Všichni žadatelé o stipendium, jejichž žádosti byly posuzovány, budou o rozhodnutí správní rady dle 

předchozího odstavce písemně informováni, a to neprodleně po rozhodnutí správní rady Zdravotnického 

nadačního fondu Královéhradeckého kraje. 

 

Čl. V. 

Smlouva o poskytnutí Stipendia 

1) S vybranými žadateli o stipendium bude uzavřena smlouva o poskytnutí stipendia. Smlouvu uzavírá 

s žadatelem o stipendium Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje. 

2) Právo na poskytnutí stipendia vzniká žadateli o stipendium pouze za předpokladu existence platné  

a účinné smlouvy o poskytnutí stipendia. 

3) Součástí podmínek smlouvy o poskytnutí stipendia jsou také níže uvedené závazky příjemce stipendia: 

a) Závazek příjemce stipendia pracovat pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje 

zdravotní služby na území Královéhradeckého kraje, a to po dobu 48 měsíců ode dne vzniku 

pracovního poměru dle uzavřené pracovní smlouvy. Do této doby nebude započítávána doba 

pracovního volna bez náhrady mzdy/platu, doba mateřské dovolené a doba rodičovské dovolené 

ve smyslu zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.2  

b) Příjemce Stipendia bude po celou dobu svého závazku vykonávat pracovní činnost  

na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje  

a bude zařazen do specializačního vzdělávání ve sjednaném oboru. 

c) Příjemce Stipendia bude vykonávat pracovní činnost přímo na území Královéhradeckého kraje 

s minimální velikostí pracovního úvazku 0,6. 

d) Příjemce stipendia je povinen uzavřít pracovní smlouvu s budoucím zaměstnavatelem do 3 měsíců 

ode dne ukončení studia. Pracovní poměr musí vzniknout nejpozději do 6 měsíců ode dne 

ukončení studia, maximálně však do 31. 3. 2021. 

4) Další práva a povinnosti příjemce stipendia jsou uvedeny ve vzorové smlouvě o poskytnutí stipendia, 

která tvoří Přílohu č. 1 této Směrnice. 

 

Čl. VI. 

Zánik práva na stipendium vrácení poskytnutého stipendia 

 

1) Právo příjemce stipendia na stipendium zaniká v případě ukončení platnosti a účinnosti smlouvy  

o poskytnutí stipendia z jiného důvodu, nežli jejím splněním (zejm. v případě odstoupení od smlouvy).  

2) Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí 

stipendia v případě, kdy příjemce stipendia poruší kteroukoli ze svých povinností stanovených smlouvou 

o poskytnutí stipendia. Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje je rovněž oprávněn 

odstoupit od smlouvy o poskytnutí stipendia v případě, kdy příjemce stipendia uvedl v žádosti o 

poskytnutí stipendia nepravdivé údaje. 

3) Příjemce stipendia je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí stipendia i bez uvedení důvodu.  

4) V případě zániku práva příjemce stipendia na stipendium je příjemce stipendia povinen vrátit celé 

poskytnuté stipendium. Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje je v takovém případě 

oprávněn stanovit příjemci stipendia k vrácení stipendia přiměřenou dobu (max. 6 měsíců). Příjemce 

stipendia je v takovém případě povinen celé poskytnuté stipendium vrátit na účet Zdravotnického 

nadačního fondu Královéhradeckého kraje ve stanovené době; pokud není tato doba Zdravotnickým 

nadačním fondem Královéhradeckého kraje stanovena, je příjemce stipendia povinen celé poskytnuté 

stipendium vrátit do 30 dnů ode dne zániku práva příjemce stipendia na stipendium. 

                                                      
2 Lhůta pro splnění uvedeného závazku činí 10 let ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí Stipendia. 
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Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje si vyhrazuje právo měnit podmínky pro získání 

stipendia, výši stipendia, jakož i právo stipendijní program bez náhrady zrušit. 

2) Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům o stipendium nevracejí. 

3) Tato Směrnice o Stipendijním programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro 

akademický rok 2019 – 2020 (2. kolo) byla schválena správní radou Zdravotnického nadačního fondu 

Královéhradeckého kraje dne 19. 8. 2020. 

 

 

Čl. VIII. 

Související dokumenty 

 

− Smlouva o poskytnutí Stipendia 

− Žádost o poskytnutí Stipendia 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:  Soňa Nováková, tajemnice nadačního fondu 

   telefon: 495 817 474, 602 561 611 
e-mail: snovakova@kr-kralovehradecky.cz 

mailto:snovakova@kr-kralovehradecky.cz

